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FÆLLESLEDER

Nu har du selv valget!

FOA
Formand
Mona Pedersen

METAL
Formand
Jørn Larsen

3F
Formand
Bent Christensen

Statsminister Anders Fogh Rasmussen
har udskrevet folketingsvalg. Valgdagen er
13. november 2007.
Nu har DU så valget. Hvis du vil, kan du
slippe af med den borgerlige regering, der
støttet af Dansk Folkeparti de seneste seks
år har skåret i uddannelser, misrøgtet mil-
jøet, bombet den offentlige sektor tilbage
og givet skattelettelser til de rigeste i lan-
det.
Som et alternativ til den siddende rege-
ring anbefaler vi på det kraftigste at stem-
me på Socialdemokraterne, der har lagt et
valgprogram frem, der peger fremad - for
almindelige mennesker.
Socialdemokraterne vil indføre 29
velfærdsrettigheder, som sikrer den enkel-
te dansker garanti for, at velfærden er i or-
den, når man for alvor er afhængig af fæl-
lesskabet. 
Socialdemokraterne vil sætte ind mod so-
cial ulighed, afskaffe de regler der skaber
fattigdom og give socialt udsatte børn og
voksne den hjælp, de har brug for. 

Socialdemokraterne vil gennemføre ver-
dens mest fremsynede klimapolitik og
genstarte udbygningen af den vedvarende
energi. 
Alt sammen uden stigende skatter og 
indenfor den økonomiske ramme, som 
regeringen selv har fastlagt. 
Der er flere, der har fået øje på Socialde-
mokraternes politik. Således støtter de ra-
dikale, SF, Enhedslisten og Kristendemo-
kraterne socialdemokraterne.
Så er det nok også værd at nævne, at de
skattelettelser, som regeringen og Dansk
Folkeparti har givet de mest velstillede, 
ikke bliver til noget, hvis det står til Soci-
aldemokraterne. De vil hellere bruge pen-
gene på velfærd til landets borgere.

Hvis det skal lykkes for dig og mig at få en
ny regering, skal vi have en stærk lokal
stemme. 
Derfor anbefaler vi, at du stemmer på
BJARNE LAUSTSEN, Socialdemokratiet.

Se også siderne 25, 26 og 27.

FOA, 3F, Metal, Socialdemokratiet og LO ønsker læserne et godt valg. 
Samtidig benytter vi, trods det tidlige tidspunkt, lejligheden 

til at ønske alle en god jul og et godt nytår.



Det er med glæde, at
FOA Frederikhavn nu
kan byde velkommen til
advokat Ole Kildeby,
som har stillet sig til
rådighed, så vi nu kan
tilbyde FOAs medlem-
mer gratis advokat-
rådgivning.

Vi skal dog gøre opmærksom på,
at rådgivningen er målrettet pri-
vate sager,  og ikke faglige sager
eksempelvis som arbejdsskader
o.s.v.
Advokat Ole Kildeby kan træffes i

afdelingen den første torsdag i
måneden i ulige uger.

Tid: 15.30 -1 6.30.
Advokaten træffes første gang
den  6. december 2007
For at sikre dig en tid, er det en
god ide at ringe i åbningstiden på
tlf: 4697 1170
for at aftale et tidspunkt.

Vi håber, der vil blive taget godt
imod advokat Ole Kildeby, og at I
som medlemmer får megen gavn
af tilbuddet.

På afdlingens vegne
Afdelingsformand

Mona Pedersen

Af 
Sine Borch Thomassen 
og Line Rue Moos

Handicaphjælpere er en overset
gruppe, når det gælder pension.
Det blev der lavet om på i Frede-
rikshavn Kommune den 1. juli i
år, da PenSam og kommunen un-
derskrev en aftale om en fuld ud-
bygget pensionsordning på 12,5
% til kommunens handicaphjæl-
pere ansat under Servicelovens §
96. 

Fortsættes næste side
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Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn
Tlf. 4697 1170 . Fax: 4697 1184
E-mail, Faglig afdeling: frederikshavn@foa.dk

ÅBNINGSTIDER
Ugedag Telefontid Døren åben + telefontid

Mandag 09.00 - 12.00 13.00 - 15.00

Tirsdag 09.00 - 12.00 13.00 - 15.00

Onsdag 09.00 - 12.00 13.00 - 15.00

Torsdag 09.00 - 12.00 + 13.00 - 17.00

Fredag Lukket

FOA Hjemmeside: www.foa.dk/frederikshavn

FAG OG ARBEJDE - FOA Frederikshavn

Nyhed til FOAs
medlemmer

Anette og hendes kolleger
har fået pensionsordning

Tilskud til 
fysioterapi
og 
kiropraktor
Medlemmer af FOA
Frederikshavn kan
få tilskud til be-
handlinger ved fy-
sioterapeut og ki-
ropraktor.

Der ydes max. tilskud til 5
behandlinger pr. kalende-
rår.
Deadline for refundering
af regninger fra det fore-
gående år er udgangen af
februar.
Det betyder, at hvis du har
behandlingsudgifter i de
sidste måneder af 2007,
skal vi have regninger til-
sendt inden udgangen af
februar 2008.
For at lette administratio-
nen og udgifter skal du på
regningen skrive registre-
ringsnummer og konto-
nummer. Så bliver penge-
ne overført på din konto.

PenSam indgik i sommer en aftale med Frederiks-
havn Kommune, der betyder, at Anette Holmen
Jensen, efter ti år som handicaphjælper, nu har
fået en arbejdsgiverbetalt pensionsordning.
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PMF Vendsyssel er nu
lagt sammen med de fi-
re nordjyske afdelinger
Brønderslev, Hjørring,
Frederikshavn og Aal-
borg. Det skete ved en
ekstraordinær general-
forsamling i FOA Fre-
derikshavn 18. septem-
ber 2007.

Forinden havde PMF Vendsyssel
gjort deres stilling klar. På en ge-
neralforsamling tidligere på året
havde PMF besluttet, at de ville
gå sammen med FOA-afdelinger-
ne.
Nu var det så spændende, om
FOA-medlemmerne mente, det
var lige så god en ide. Det gjorde
de. Der var næsten fuld tilslut-
ning blandt de 90 fremmødte
FOA-medlemmer.

Forbundet hjalp til
Fra forbundet deltog forbundsse-
kretær Ebbe Jakobsen. Han valg-
tes som dirigent.
Afdelingsformand Mona Peder-
sen bød velkommen og aflagde
en kort, historisk beretning over
hele forløbet, der startede med at
FOA og PMF fusionerede på kon-
gressen 2005 på forbundsplan.
-Her i Nordjylland har vi drøftet
sammenlægning i et par år. PMF
Vendsyssel flyttede fysisk til FOA
Frederikshavn, og det har været
en god oplevelse.
-Fusionen mellem FOA-afdelin-
gerne i Vendsyssel blev som be-
kendt ikke til noget. Hvis med-
lemmerne i aften stemmer ja, så

En af dem er Anette Holmen
Jensen. Hun har været handicap-
hjælper i 10 år og har indtil i år
selv stået for at spare op til alder-
dommen:
- Det var faktisk min bankrådgi-
ver, der for 8 år siden huskede
mig på, at jeg skulle spare op til
pension og derfor oprettede jeg
selv en kapitalpension i banken. 
Men Anette er en blandt få, der
selv har startet en pensionsop-
sparing. Mange handicaphjælpe-
re har hverken en arbejdsgiverbe-
talt pension eller en privat pensi-
on. 
Historisk har den typiske handi-
caphjælper haft arbejdet som
supplement til et primært arbejde
eller studie. Tendensen i dag er,
at langt flere vælger jobbet som
handicaphjælper som fuldtidsar-
bejde, hvilket understreger beho-
vet for, at der også er en ordentlig
pensionsordning inkluderet i løn-
pakken.

Bedre sikret 
Den aftale Frederikshavn Kom-
mune har lavet med PenSam
handler ikke kun om at sikre han-
dicaphjælperne, når de skal gå på
pension. En del af de 12,5 % af
lønnen, som kommunen hver
måned indbetaler til handicap-
hjælpernes pensionsordninger,
går til forsikringer, hvis man bli-
ver syg eller dør. Specielt den del
af ordningen er Anette rigtig glad
for:
- Med min kapitalpension i ban-
ken var jeg jo ikke dækket, hvis
jeg for eksempel blev alvorligt syg
og ikke kunne arbejde mere. Det
er jeg nu, og det synes jeg er rigtig
positivt. 
Handicaphjælperne i Frederiks-
havn Kommune er i princippet
dækket fra første arbejdsdag. Der
er altså ingen karenstid, hvilket er
usædvanligt i forhold til lignende
ordninger for landets øvrige han-
dicaphjælpere – hvis de da i det
hele taget har en pensionsord-
ning via deres arbejdsgiver. 

Overset gruppe
Grunden til at Danmarks om-
kring 7000 handicaphjælpere er
en overset gruppe, når det gælder
pension, er, at de ikke er dækket
af en overenskomst og dermed ty-
pisk ikke har en arbejdsgiverbe-
talt pension.
Arbejdsgiveren er den handicap-
pede, som får et tilskud fra kom-
munen, der er øremærket løn til
handicaphjælperen, men i det til-
skud er der typisk ikke inkluderet
pension. 
Derfor har PenSam sammen med
FOA arbejdet opsøgende i forhold
til kommunerne for at indgå et
samarbejde om pension til handi-
caphjælperne.
PenSam har indtil nu indgået for-
skellige pensionsaftaler med flere
kommuner i Danmark. Ud over
Frederikshavn er der blandt an-
det lavet aftaler med Århus,
Odense og Horsens kommuner
for i alt 400 handicaphjælpere,
der nu har en fuldt udbygget pen-
sionsordning, og flere er på vej! 

Anette Holmen har nu fået en
arbejdsgiverbetalt pensionsord-
ning.

270 nye medlemmer fra 
PMF i FOA Frederikshavn
270 nye medlemmer fra 
PMF i FOA Frederikshavn
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er fusionen mellem FOA Frede-
rikshavn og PMF en realitet. 
FOA Frederikshavn får tre nye
medarbejdere.
Vi har allerede aftalt mellem de
nordjyske FOA-afdelinger og
PMF, at FOA Frederikshavn
overtager medarbejderne fra
PMF: Jette Madsen, René Johan-
sen og Susanne Jensen.
De andre nordjyske afdelinger
betaler refusion i en to-årig peri-
ode.
-Fra bestyrelsen i FOA Frede-
rikshavn anbefaler vi sammen-
lægningen.

Generalforsamlingen 
sagde ja
Mona gennemgik derpå over-
gangsprotokollatet og efterføl-
gende lovene med ændringer i
forhold til eksisterende love.
Mona Pedersen udtrykte ønsket
om bemyndigelse fra generalfor-
samlingen til at formand og
næstformand i FOA kunne sige ja
til sammenlægningen. Den be-
myndigelse fik formand og næst-
formand også af generalforsam-
lingen.

-Vi har en fælles interesse
René Johansen, der nu er for-
mand i Pædagogisk Sektor i FOA
Frederikshavn, sagde:
-Vi har fysisk været sammen med
FOA i to år og har haft en masse
drøftelser og derigennem fået
troen på, at denne sammenlæg-
ning kan føre til noget godt. Som
pædagogmedhjælpere tror vi og-
så på, at vi har en fælles interesse
i det pædagogiske område. Fra
vores generalforsamling var der
fuld opbakning til en sammen-

lægning. Jeg håber også, I siger
ja, sluttede René Johansen.
Efter en kort, uddybende debat,
blev sammenlægningen vedtaget
med overvældende flertal blandt
FOAs medlemmer.
Forinden havde FOA Aalborg
stemt sammenlægningen hjem
og efterfølgende blev sammen-
lægningen ligeledes vedtaget i
Brønderslev og Hjørring.
Så var der skipperlabskovs og det
smagte godt.

FOA-medlemmerne i Frederikshavn stemte sam-
menlægningen hjem. Forinden havde FOA i Aal-
borg sagt ja, og senere fulgte Brønderslev og
Hjørring.

edlemmer fra 
Frederikshavn
edlemmer fra 
Frederikshavn

Afdelingsformand Mona Pedersen, FOA Frede-
rikshavn og faglig sekretær Jette Madsen, PMF
Vendsyssel, stemte begge ja til sammenlægnin-
gen med FOA Frederikshavn.

PMFerne Jette Madsen, René Johansen og Susanne Jensen fortsæt-
ter i FOA Frederikshavn.
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Onsdag 5. december kl. 13.oo
Julearrangement
Vi julehygger, får lidt godt til ”ganen”. Alle medbringer en pakke
til bankospil, ca 20,- kr.
Sidste tilmelding 28. november 2007.

Onsdag 9. januar kl. 14.00
Vi synger med »Ingrid og Carlo«
Sidste tilmelding 2. januar 2008.

Onsdag 13. februar kl. 17.00
Emilievejens slagter laver fedtfattig mad 
og fortæller om det
Sidste tilmelding 6. februar.

Tilmelding til arrangementerne hos:
Benthe Byrialsen 9842 1750
Ingrid Hansen 9840 1639 

FOA-Seniorernes aktiviteter  - 2007-2008

Juletræ I FOA
Afdelingen afholder juletræ for medlemmernes børn
og børnebørn.

Søndag den 2. december 2007
kl. 14.00 - 16.30
i Frederikshavnerhallen
H. C. Ørstedsvej

Poser, sodavand og pølser 30 kr.
Posebilletter købes i afdelingen i ugerne 46 og 47.
For at få poserne skal man deltage i Juletræet. 

Med venlig hilsen, Aktivitetsudvalget

Jubilarer i FOA
Medlemmer, der har haft
jubilæum på arbejdspladsen
i september og oktober
2007.

40 års  jubilar
i Frederikshavn Kommune
Sygehjælper Alice Aaen 
Område Fladstrand

25 års jubilarer 
i Frederikshavn Kommune
1. september 2007
Social- og sundhedsassistent
Pia Carøe Nicolejsen
Område Fladstrand

1. oktober 2007
Dagplejer Bente Steen

FOA Frederikshavn 
ønsker tillykke



»FAGET« ■ Frederikshavns fælles fagblad ■ November 2007 7

FAG OG ARBEJDE - FOA Frederikshavn

Landsdækkende kampagne
i uge 46 og 47 2007
I FOA gør vi i ugerne 46
og 47 en ekstra indsats
for at styrke dialogen og
kontakten med vores
medlemmer. Der vil bli-
ve gennemført en lang
række aktiviteter både
lokalt og på landsplan. 

Vi vil komme rundt på flere af vo-
res arbejdspladser for at 

• sætte fokus på løn- 
og arbejdsvilkår

• diskutere overenskomstkrav

• lave løntjek – herunder blandt
andet tjekke om din indplace-
ring, pension, anciennitet, stil-
lingsbetegnelse og beskæfti-
gelsesgrad er i orden. Husk

derfor at medbringe din løn-
seddel, den dag vi kommer.

Er det din arbejdsplads vi be-
søger, så vil du høre nærmere fra
din tillidsrepræsentant eller via
arbejdspladsopslag ca. 14 dage
inden, ellers er du velkommen til
efterfølgende at kigge indenfor i
afdelingen.
Du skal være opmærksom på at
det kan være svært at få fat i nog-
le af os på kontoret i Frederiks-
havn i kampagneugerne, men det
betyder ikke at vi holder lukket.

Der vil være personale til stede i
åbningstiden. Samtidigt vil vi
holde ekstra åbent en aften – se
separat annonce herunder.

Følg med på opslagstavlen
på din arbejdsplads og 
i medierne.

Aften-åbent i FOA
Frederikshavn
Vi holder ekstraordinært åbent for medlemmer 
og andre interesserede

torsdag den 22. november
kl. 18.00 - 20.00

Der vil være rødvin, ost og lidt til »den søde tand«.
Har du nogle spørgsmål – af enten faglig eller a-kassemæssig ka-
rakter - eller vil du gerne have lavet et løntjek, så kig forbi og tal
med en af os.
Hvis du har en kollega, der gerne vil høre om FOA, så er du vel-
kommen til at tage ham eller hende med.

HUSK, hvis du
ikke er 
organiseret 
i FOA!
Så er der heller ingen
konfliktunderstøttelse i
tilfælde af en konflikt. 

Sidste frist for at melde
sig ind i FOA for at få
konfliktunderstøttelse
er 31. december 2007.
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Landsdækkende netværk
for pædagogmedhjælpere
Hej Pædagogmed-
hjælpere - nu kan I gå
på hjemmesiden
www.foa.dk  og bede
om en kode til pæda-
gogmedhjælpernes
helt eget landsdæk-
kende netværk.

På hjemmesiden vælger du ”mere
indhold” øverst til højre og deref-
ter ”faglige netværk”. Vælg nu det
netværk du vil ind i, ex. pædagog-
medhjælpere.

Alle skulle tidligere have modta-
get en adgangskode til FOAs
elektroniske tjenester. Har du ik-
ke modtaget en kode eller har du
bare glemt den, har du mulighed
for at bestille en ny adgangskode. 

Pædagog-
medhjælper –
Hvad sker der
med min løn!
I Frederikshavn kom-
mune er forhandlin-
gerne om en harmo-
nisering af de gamle
forhåndsaftaler for
pædagogmedhjælper-
ne i fuld gang. 

Første forhandling blev allerede
afholdt før sommerferien, og ef-
terfølgende har der været afholdt
to forhandlinger. Frederikshavn
kommune regner i øjeblikket på
FOA´s forslag til en ny lønaftale,
og vi venter derfor på en ny for-
handlingsdato. 

Der er enighed om, at forhandlin-
gerne skal være afsluttet, og for-
handlingsresultatet udmøntet se-
nest med årets udgang. 

NYT TILBUD!
Grundlæggende pædagogik for
medarbejder på specialinstitutioner

Formålet med uddannelsen er at medarbejdere på specialinsti-
tutioner får mulighed for at videreudvikle egne pædagogiske og
personlige kompetencer. Uddannelsens indhold vil blive
målrettet i forhold til deltagernes behov.
Målgruppen er medarbejdere uden pædagogisk uddannelse,
der arbejder i boformer, på specialinstitutioner, opholdssteder
og andre dag- og døgntilbud for børn og voksne med nedsat fy-
sisk og/eller psykisk funktionsevne. 

Tilmeldingsfristen hold nr. 0809SPEC: 15. januar 2008
Tilmeldingsfristen hold nr. 0839SPEC: 15. august 2008   

Hold nr.
0908SPEC

Hold nr.
3708SPEC

Modul 1:
25. februar - 14. marts 2008
samt 25. marts - 4. april 2008

Modul 2:
13. maj 2008 - 20. juni 2008

Modul 3:
11. august - 5. september 2008

Modul 1:
8. september - 10. oktober 2008

Modul 2:
3. november - 12. december 2008

Modul 3:
5. januar - 28. januar 2009
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Fagligt Fælles Forbund Nordøst Vendsyssel

Hver torsdag i lige uger kl.
15.30 til 16.30 kan 3F-med-
lemmer få foretaget en gra-
tis gennemgang og juridisk
vurdering af sager.
Advokat Ole Kildeby har
træffetid kl. 15.30-16.30 på
3F kontoret, Skippergade
24, Frederikshavn.
I samme tidsrum kan advo-
katen træffes på afdelingens
telefonnummer 70 300 846
Rådgivningen kan være for-
hold om ejendomshandel,
lejebolig, arv, skilsmisse,
dødsfald i nær familie, er-
statningssager og andre ju-
ridiske forhold. Muligheden
for fri proces undersøges.
Det gratis tilbud omfatter
rådgivning på afdelingens
kontor. Hvis der rejses en
sag, eller det aftales, at ad-
vokaten skal udføre en op-
gave for et medlem, betales
dette efter aftale med advo-
katen.

Bent Christensen

Gratis 
advokat-

rådgivning
til 3F-

medlemmer

Socialrådgiver
Socialrådgiveren træffes på

tlf. 70 300 846 
daglig mellem 
kl. 9.00-10.00.

Socialrådgiverens træffetid  på
kontorerene: 
Sæby:
Tirsdage mellem 13-16
Frederikshavn:
Onsdage               13-16
Skagen:
Torsdage               13-16

Formand: Bent Christensen
Skippergade 24,
Postboks 280, 9900 Frederikshavn

Telefon, faglig afdeling:
70 300 846

Fax:
70 300 847

Telefon, A-kasse:
70 300 846

Hjemmeside:
www.3f.dk/nordoest-vendsyssel
E-mail: nordoestvendsyssel@3f.dk

Fagligt Fælles Forbund
Nordøst Vendsyssel

Åbningstiderne i 
3F Nordøst Vendsyssel
For alle kontorer gælder
følgende åbningstider i 3F
Nordøst Vendsyssel:

Mandag* 09.00-16.00
Tirsdag 09.00-16.00
Tirsdag A-kassen lukket
Onsdag 09.00-16.00
Torsdag 09.00-16.30
Fredag 09.00-12.00
*Pr. 1. april 2007 ændres kontorti-
derne i Sæby til kun at have åbent
om mandagen i A-kassen.

3F-
lomme-
bogen

er kommet

Alle medlemmer er 

velkomne til at hente

lommebøger fra 

3F Nordøst Vendsyssel 

i afdelingen.

Tlumacz
Polski 
W 3f Polno-
cnowschodni
Vendsyssel

Teresa Gyldenberg
bedzie urzedowala
w biurze 3f Polno-
cnovschodni 
Vendsyssel, 
Skippergade 24,
Frederikshavn

W 2. (druga) srode kazde-
go miesiaca
Pierwszy raz 10 pazdzier-
nika 2007 roku
W godz. 14.00-16.00

Teresa ma nr. telefonu 25
47 21 92
Mail: teresa.gyldenberg@
batkartellet.dk

Polsk tolk 
i 3F Nordøst
Vendsyssel
Teresa Gyldenberg
får fast kontortid hos 
3F Nordøst Vendys-
sel, Skippergade 24, 
Frederikshavn 

2. onsdag i hver
måned
kl. 14.00-16-00.
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Fagligt Fælles Forbund Nordøst Vendsyssel

Ulykke kostede job
og økonomi
Johnny Huus Jensen
kom ud for en ar-
bejdsulykke for fire år
siden. Nu er hans situa-
tion foreløbig afklaret
med et fleksjob, men
smerterne er ikke væk,
og et normalt arbejde
får han aldrig.

-Kommunen ville give mig før-
tidspension. Det skulle jeg have
sagt ja tak til. Nu har jeg et flek-
sjob, som kommunen mener, jeg
er berettiget til, mens Arbejds-
skadestyrelsen mener, at jeg kan
bestride et normalt job.
-Så kort og kontant ridser John-
ny Huus Jensen sin situation op.
-Det hele startede med, at jeg
kom til skade under mit arbejde
som stilladsarbejder. Min fod
blev ødelagt.

Foden ødelagt
Jeg var sygemeldt i to år. Først
gik jeg med stokke og krykker.

Først efter otte måneder blev jeg
scannet i foden, og lægerne kon-
staterede, at jeg havde brækket et
par knogler, og at der desuden
var væske i fem knogler. Det sid-
ste kunne man ikke gøre noget
ved, og det er det, der er mit pro-
blem nu, for foden vil ikke som
jeg vil. Derfor kan jeg ikke have et
normalt arbejde, men må tage til
takke med et fleksjob på min
gamle arbejdsplads. Det er jeg til
gengæld også glad for, og glad
for, at chefen gav mig en chance.

3F hjalp
-Jeg er også glad for den hjælp,
jeg fik i 3F Nordøst Vendsyssel.
Faglig sekretær Bent H. Pedersen
gjorde en stor indsats i min sag.
Han var der hele tiden, også da vi
vandt sagen mod forsikringssel-
skabet i byretten, og da de anke-
de, vandt vi også i landsretten.
Men det gik der et helt år med at
vente på. 
-Folk skal tænke sig godt om,
hvis de ikke står i fagforening.
Jeg kunne umuligt have kørt sa-
gen selv. Prøv bare at tænke på
alle advokatomkostningerne. Det
kan man ikke klare som privat-
mand. Det nikker Johnnys kone
Jette bifaldende til. 

Situationen afklaret 
- og alligevel...
Nu er Johnnys situation delvist
afklaret. Jeg har fået et fleksjob
tre timer om dagen. Men måske
bliver det taget fra mig igen, fordi
Arbejdsskadestyrelsen ikke vil
anerkende mit fleksjob. De me-
ner, at jeg godt kan bestride et al-
mindeligt job. Det kan jeg ikke,
for når de tre timer på arbejde er
ovre, så er jeg ikke meget mere
værd den dag.

Forfra igen
-Så nu kan vi altså starte forfra
med Arbejdsskadestyrelsen. 
Foreløbig har jeg fået en mindre
erstatning for tabt arbejdsfortje-
neste og svie og smerte. Det var
også tiltrængt, for vores økonomi
har befundet sig på et meget lavt
plan siden ulykken. Med to små
børn er der ikke meget at rutte
med, siger Jette og Johnny.

Vil godt bestille noget
Johnny har igennem hele sit ar-
bejdsliv, han er 36 år, været vant
til at rykke. 
Det synes jeg nok, at mit arbejds-
liv har vist. 
-Jeg kunne jo bare have taget
min førtidspension. Det gjorde
jeg ikke, men derimod et fleks-
job, og det risikerer jeg at blive
straffet for.

Bent H. Pedersen, faglig sekre-
tær i 3F Nordøst Vendsyssel
hjalp Johnny Huus Jensen 
i sagen.

Johnny Huus Jensen: -Folk skal
tænke sig godt om, hvis de ikke
står i en fagforening. Tænk på,
hvad jeg skulle have betalt i ad-
vokatomkostninger.
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Fagligt Fælles Forbund Nordøst Vendsyssel

Nordøst Vendsyssel afdeling afholder

3F  J U L E T R Æ S F E S T
for medlemmer af 3F Nordøst Vendsyssel 
samt deres børn
Lørdag 29. december 2007 kl. 14.30 - 17.00
i FFK-hallen, Flade Engvej i Frederikshavn

Der kan købes posebilletter på kontorerne,
Skippergade 24, 9900 Frederikshavn
Skagavej 130, 9990 Skagen
og Sæbygårdvej 15, 9300 Sæby

fra mandag, den 19. november til fredag, den 7. december 2007
i afdelingens normale åbningstid.

Derudover kan der købes posebilletter hos tillidsrepræsentanterne
på arbejdspladserne.

Prisen pr. posebillet er 25.00 kr. og kan købes til børn under 14 år.
Medlemmer uden børn kan købe 1 posebillet.

Poserne kan afhentes ved juletræsfesten den 29. december 
mellem kl. 16.00 og 17.00.

Medlemmer, som er forhindret i at deltage i juletræsfesten,  
kan afhente juleposerne på kontorerne i 

Skippergade 24, Frederikshavn, 
Skagavej 130 og Sæbygårdvej 15 i Sæby, 

fredag, den 21. december 2007 i afdelingens normale åbningstid.

Transport:
Der afgår bus fra 3F kontoret i Skagen, Skagavej 130 kl. 13.15
Fra Frederikshavnsvej i Skagen kl. ca. 13.20

Fra Fru Møllers Café i Ålbæk kl. 13.45 og fra 
DK-tanken i Elling kl. ca. 14.00.

Ligeledes afgår der bus fra 3F kontoret i Sæby, 
Sæbygårdvej 15 kl. 13.45.

Husk at tilmelde dig evt. transport.
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Fagligt Fælles Forbund Nordøst Vendsyssel

Med henvisning til mit
indlæg i Faget nr. 3 den
22. juni 2007 ”Kampen
i Egne rækker” tog vi på
kongres i Ålborg med
kamp-gejst, og var vel-
forberedte i vores argu-
mentation. Vi var dog
klar over det ville blive
en kamp op ad bakke. 

Derfor forsømte vi ikke en lejlig-
hed til at gøre andre delegerede
opmærksom på vores sag, og
hvad det ville betyde for en stor
del af vore medlemmer. 
Fredag den 21. september var så
dagen, hvor vores indsats skulle
stå sin prøve. Nervøsiteten var i
højeste gear, adrenalinet pumpe-
de rundt i kroppen. Vi kom til
punktet, behandling af forslag til
A-kassens vedtægter. Her starte-
de der en sand klappekagefest,
det ene forslag efter det andet
blev klappet igennem, til vi kom
til forslag 5. Gitte Hess fra A-kas-
sen fremlagde sin motivation, og
anbefalede forsamlingen at stem-

me for forslag 5 ”Ingen afdeling
skulle kunne køre med 14 dags-
udbetaling af dagpenge” salen
klappede. Dirigenten greb chan-
cen, og prøvede at drage den kon-
klusion at salen var enig med Git-
te. Vi protesterede vildt, da vi øn-
skede talerlisten åbnet og efter-
følgende sat forslag 5 til afstem-
ning. Det lykkedes.
Jeg gik på talerstolen og forelag-
de min argumentation, som blev
fulgt op af 3F Esbjerg Transport.

3F Ålborg gik også på talerstolen
og bakkede os op på trods af, at
de selv kører med månedsudbe-
taling. Herefter indtog en tillids-
repræsentant fra Hjem Is taler-
stolen, og hun fortalte salen,
hvad det havde betydet for dem,
da de blev tvunget til at overgå til
månedsudbetaling, ingen tvivl,
det var prikken over Iet.
Vi gik til afstemning, og spænd-
ingen var næsten ikke til at bære.
Vi er 8 ud af 78 afdelinger, så vi
var klart i mindretal. Resultatet
kom og mon ikke loftet løftede sig
ude i Ålborg kongres center 513
stemte imod forslag 5 og 184
stemte for, helt utroligt.

Giv aldrig op
Konklusion: Selv om det ser håb-
løst ud, skal man aldrig opgive at
kæmpe.
Debatten kan ses på www.3f.dk
Kongres 2007. webtv. Fredag 21.
september. Behandling af for-
slag. Behandling af forslag til
vedtægterne.

Morten Dahlberg
Faglig sekretær

Fra kongressen i 3F 2007

Faglig sekretær Morten
Dahlberg, 3F Nordøst 
Vendsyssel på kongressen.

Salget af Skagavej, 3F
Nordøst Vendsyssels lo-
kalkontor i Skagen, er
godkendt og salgsafta-
len er underskrevet, dog
med det forbehold, at
der kan bygges 9-10 bo-
liger på grunden.

Der er nu udarbejdet en lokalplan
for området som skulle være be-

handlet på sidste byrådsmøde,
men er udsat til mødet medio no-
vember.
Så vidt mig bekendt skulle der ik-
ke være nogen problemer, men
det skal ud i offentlig høring som
tager to måneder.

Mulighed for at leje
I den forbindelse har vi undersøgt
mulighederne for at leje nye loka-
ler, og på nuværende er vi i dialog
med Steen Jørgensen, som har lo-
kaler på Øster Strandvej.

Personalet har set på bygningerne
og mener, de kan anvendes. Der
er nu udarbejdet tegninger over
de ændringer, som vi ønsker.
Udover Skagen, har der ligeledes i
gennem længere til været drøftet
bygninger i Frederikshavn, hvor
vi har behandlet køb af nabogrun-
den og leje af andre lokale.
Baggrunden har været en samling
af personalet i Frederikshavn og
Sæby for på den måde at udnytte
de personalemæssige ressourser
bedst muligt.

3F sælger lokalkontoret i Skagen
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Fagligt Fælles Forbund Nordøst Vendsyssel

Evi med ryggen til, er imponeret over, at faglig sekretær i 
3F Nordøst Vendsyssel, Anne Marie Nielsen, skaffede manglende
penge så hurtigt.

På bare otte måneder
blev Evi snydt for
47.000 kr. i et
rengøringsfirma. 
Evi gik i 3F, og nu er
pengene for manglende
overarbejdsbetaling,
pension og feriepenge
indbetalt på hendes
konto.

Evi var beskæftiget med skole- og
kontorrengøring i Forenede
Rengøring på Frederikshavn
Handelsskole, Kattegatsiloen og
FME.
-Jeg arbejdede 37 timer om ugen,
fortæller Evi. I starten var der in-
gen problemer, men på et tids-
punkt spurgte, om jeg ikke kunne
tage ekstra rengøring i forbindel-
se med ekstra arbejde, kollegers
sygdom, ferie med mere. I den
forbindelse spurgte jeg inspek-
tøren, om der ikke bliver givet
overarbejdsbetaling for det. Det
gjorde der ikke, meddelte inspek-
tøren.
Evi melder sig ind i 3F og får in-
formation om, hvad der står i
overenskomsten.

Ingen overarbejdspenge
Hun kan sagtens se, at der er for
lidt penge på kontoen, for der er
en del overarbejde. For overar-
bejdet får Evi kun almindelig ti-
meløn. Pensionsindbetalingen og
feriepengeindbetalingen er også
kun udregnet efter almindelig ti-
meløn.
På et tidspunkt skal Evi have

stemplet sit feriekort i virksom-
heden, hun arbejder i. Evi og che-
fen er ikke helt enige om feriebe-
løbets størrelse, men firmaet til-
byder at stemple for tre måneder
tilbage, hvis Evi lader være med
at gå i fagforeningen.
Hun fik sit stempel, men går alli-
gevel i fagforeningen til Anne
Marie Nielsen.

Lommebogen en hjælp
Evi har også ført en detaljeret
lommebog over sine timer.
-Det er alle tiders ide, siger faglig
sekretær Anne Marie Nielsen. Så
er det nemlig lettere at dokumen-
tere og sammenholde med løn-
sedlerne. Det er også en god ide
at gemme arbejdssedler.
Nu gik Anne Marie Nielsen så i
gang med at skabe sig et billede
over den manglende betaling for
overarbejde, pension og ferie-
penge.

47.000 kr. på otte måneder
-Det viste sig, at Evi var blevet
snydt for 47.000 kr., - og det over
en periode på bare otte måneder,
siger Anne Marie Nielsen.

-Det svarer faktisk til, at hun har
fået betalt sit faglige kontingent i
9 år. Anne Marie Nielsen opdager
også, at Evi i en længere sygeperi-
ode kun har fået løn i de første to
uger, derefter går hun over på
kommunens almindelige syge-
dagpenge. I 3Fs opgørelse viser
det sig, at Evi er snydt for supple-
rende sygeløn i henhold til over-
enskomsten. I alt drejer det sig
om ca. 15.000 kr. for en 8 ugers
periode.

Glad for sin fagforening
-Det sværeste er at bevise hvor
meget, et medlem er blevet snydt
for.  Selve beregningen har vi go-
de værktøjer til, men sådan en
sag kan godt være tidskrævende.
Evi er glad for sin fagforening i
dag.
-Jeg har fået min ret. Samtidig
med at firmaet snød mig for over-
arbejdsbetaling, så kunne de
oven i købet finde på at blive su-
re, når man ikke kunne arbejde
over.
I dag er Evi ansat i et andet
rengøringsfirma, hvor der er or-
den i sagerne.

3F Nordøst Vendyssel fik 47.000 kr.
hjem til Evi
3F Nordøst Vendyssel fik 47.000 kr.
hjem til Evi



14 »FAGET« ■ Frederikshavns fælles fagblad ■ November 2007

Program for 2. halvår 2007
3F’s Efterløns- og pensionistklub

Torsdag, den 29. november 2007: 
Denne dag fejrer klubben sit 20 års jubilæum - Se annoncen herover.

Torsdag, den 13. december 2007 kl. 12.30:
Traditionen tro holder vi julefrokost i Skolegade. Vi bestiller julemad, og du
medbringer selv drikkevarer, tallerken og bestik. Når ris a’ la manda’en er spist,
spiller vi BANKO om medbragte pakker (værdi ca. 20 kr.).
Pris 125 kr.
Tilmelding senest den 8. december til Grethe, tlf. 98 42 95 94 eller Birgit, tlf. 98
42 95 25.

Formand: Grethe, tlf. 98 42 95 94 / 24 45 95 72
Næstformand: Kamma, tlf. 98 42 83 44
Kasserer: Birgit, tlf. 98 42 95 25

Vi glæder os til at se rigtig mange af 3F’s efterløns- og pensionistmedlemmer til de
kommende aktiviteter.

3F NORDØST VENDSYSSELS
Efterløns- og pensionistklub inviterer til 

20 års jubilæumsfest
3F Nordøst Vendsyssels efterløns- og pensionistklub (fra det
tidligere SID og KAD) fylder 20 år. Det fejrer vi med en jubi-
læumsfest,

Torsdag 29. november 2007 kl. 13.00
i Rådhuscentret i Frederikshavn.

I den anledning vil det glæde os at se medlemmer med ledsa-
ger – gamle såvel som nye medlemmer og andre interesserede.

Vi laver lidt socialt samvær og får lidt godt til ganen.
Drikkevarer kan købes på stedet og underholdningen leveres
af ”tøserne”.
Der er ingen tilmelding – I skal bare møde op!
Vi glæder os til at se jer.

Mange hilsner
Bestyrelsen

Fagligt Fælles Forbund Nordøst Vendsyssel

Grethe og resten af bestyrelsen i
Efterløns- og pensionistklubben
3F Nordøst Vendsyssel byder til
20 års jubilæumsfest.
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Metal Frederikshavn

JULETRÆS-
FEST 
I METAL
Dansk Metal Frederikshavn 

afholder juletræsfest

Fredag den 28. december 2007

FFK Hallen, Flade Engvej kl. 14-17

for afdelingens medlemmer med børn.

Medlemmer med børn kan tegne sig for 1 stk. julepose 
pr. barn under 18 år.

Medlemmer uden børn kan tegne sig for i alt 1 julepose.
Der betales kr. 20,00 pr. pose.

Poserne udleveres fra kl. 16-17.

Listerne, hvorpå man kan tegne sig, er fremlagt i klubberne og på afde-
lingskontoret fra den 26. november 2007.

Listen slutter fredag den 7. december kl. 12.00.

Medlemmer under 18 år og medlemmers børn under 18 år, som deltager i
juletræsfesten, vil ved indgangen få udleveret 1 billet gældende for:
1 pølse med brød + 1 sodavand eller
1 is + 1 sodavand.
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Metal Frederikshavn

METAL Hjemmeside: 
www.metalfrederikshavn.dk

Håndværkervej 2, 9900 Frederikshavn
Tlf. 96 22 23 24
(Gælder både faglig afdeling 
og A-kassen)

E-mail: Frederikshavn@
danskmetal.dk

Fax: 96 22 23 23

Åbningstider, A-kasse og 
faglig afdeling:
Mandag-torsdag: 9-12 og 13-16. 
Fredag: 8-12

Telefontider:
Mandag-torsdag: 8-12 og 13-16 -
Fredag: 8-12

Ungdom: Torsdag 15.30-16.30
Ungdom: 96 22 23 25

Advokathjælp
hos Metal
For at yde vore medlemmer
en endnu bedre service, har
vi aftalt med advokat Ole
Kildeby, at han vil være til
stede i Metalhuset, Hånd-
værkervej 2, Frederikshavn,
den 1. onsdag i hver måned,
fra kl. 15.30 til 16.30.
I samme tidsrum kan Ole
Kildeby træffes på 
tlf. 9622 2316

Ole Kildeby kan rådgive om:

■ ejendomshandel,

■ forhold omkring arv, skils-
misse, erstatningssager, der
ikke hører under Metals om-
råde, m.v.

Rådgivningen er gratis for afde-
lingens medlemmer.
Hvis rådgivningen resulterer i, at
der rejses en sag, eller det aftales
at advokaten skal udføre en opga-
ve for et medlem, betales der ef-
ter aftale med advokaten.

Jørn Larsen

Der blev
fanget
fisk
Den 29. september
holdt Metal Frederiks-
havn fiskekonkurrence.
39 friske m/k’er trodse-
de vejrguderne og mød-
te op hos Dvergetved 
Fiskesø for at deltage i
Metal Frederikshavns
konkurrence om at 
fange søens største fisk. 

Efter mange udkast og tomme til-
bagetræk lykkedes det dog at hive
nogle stykker i land, og så var der
flotte præmier til vinderne.
Efter at have stået og fisket i reg-
nen var det rart at komme ind i
teltet, og de varme pølser til mid-
dag var populære.

Vinder, voksen: Anders Peder-
sen – fangst på 5,1 kg (til højre).

Vindere, børn: 1. plads: Rasmus
Eriksen – fangst på 1,5 kg (i
midten). 2. plads: Maria Nielsen
- fangst på 1,5 kg (til venstre).

En god dag for Metal-folkene.
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Metal Frederikshavn

10. 
klasser
på vej
mod 
arbejds-
livet

10. klasse elever fra
Volstrup Skole i Sæby
producerer nu på livet
løs i deres virksomhed
»Volstrup Smede- og
Maskinfabrik«.

Det er resultatet af et pilotprojekt
mellem lærerteamet på Volstrup
Skole, EUC NORD og Handels-
skolen i Frederikshavn. Produk-
tionen er en vinflaskeholder og
fyrfadslysholdere, der forarbej-
des under arbejdsmiljømæssige
korrekte forhold.
-Det er en helt anden indgangs-
vinkel eleverne her får til er-
hvervslivet, siger uddannelsesle-
der Anders Munch Hansen, og
tilføjer:
-På EUC Nord har vi en masse
kompetencer på grund af vores
tætte tilknytning til erhvervslivet.
Vi kan give eleverne det mest
mulige reelle billede af, hvordan
det er at arbejde i en virksomhed,
også selv om det er en, der er op-
fundet til formålet.
Lærerne Tina Thomsen og
Thomas Schøitt, Volstrup Skole:
Vores formål med projektet er at
lave en form for dobbelt brobyg-

ning fra folkeskole til ungdoms-
uddannelserne og erhvervslivet.
Her har EUC Nord være friske til
at stå for projektet. 
-Det er vigtigt at få erhvervslivet
koblet på, for det kan vi mærke,
eleverne mangler.

Både skægt og svært
Jan Voersaa er lærer på EUC
Nord, og det er Jan, der har haft
eleverne på tæt hold.
-Forløbet har været både skægt
og svært. Som direktør i virksom-
heden har jeg kunnet se, at nogle
af de situationer, vi har haft
blandt medarbejderne meget
godt svarer til, hvad der sker i en
rigtig virksomhed.
-De positive element er, at elever-
ne har taget ansvar overfor opga-
ven. Jeg vil ikke givet forløbet en
karakterskala, men kan sige, at
jeg gerne deltager i et nyt forløb.
Så er det elevernes tur. Hvordan
har de oplevet projektet på EUC
Nord?
Didde Christensen, 10 klasse,
Volstrup Skole og kontorleder i
den fiktive virksomhed:
-Jeg har søgt stillingen som kont-
orleder, fordi jeg gerne vil have et
ansvar, og det har jeg fået her på
virksomheden. 

Nikolaj Jul Thomsen, 10. klasse,
Volstrup Skole:
-Det er hårdt at være leder, siger
Nikolaj. –Jeg skal hele tiden tage
stilling til problemer og samtidig
bevare overblikket sammen med
min ingeniør.
Nikolaj er dog ikke i tvivl om, at
han kan klare jobbet. –Jeg har
sovet godt om natten. Selv om
der har været lidt problemer med
medarbejderne, har vi fået talt os
igennem problemerne sammen
med tillidsrepræsentanten og
medarbejderne.

Fagforeningens mening
John Karlsson, næstformand i
Dansk Metal Frederikshavn:
-Vi havde en dag sammen med
eleverne på skolen, hvor vi fortal-
te om fagforeningen, og hvor vo-
res opgave også var at lære ele-
verne at foretage valg af tillidsre-
præsentant og sikkerhedsre-
præsentant. Så fik eleverne også
den faglige vinkel med, når de se-
nere skal starte på en arbejds-
plads. -Det er afgørende, at ele-
verne kender de forhold, både
produktionsmæssigt og fagligt og
dermed hvilke rettigheder en
overenskomst giver dem på ar-
bejdspladsen.

I midten værkfører Nikolaj Jul Thomsen med henholdsvis ingeniør
Nicolaj Jensen, til venstre og til højre har vi smed Enis Sabani.
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Metal Frederikshavn

Strandby Værft & Bedding laver det hele
Strandby Havn og
Strandby Værft & Bed-
ding er to sider af sam-
me sag. Der er udvik-
ling og tro på fremti-
den, siger direktør 
Poul Erik Nielsen.

Poul Erik Nielsen startede sin
karriere som skibstømrer på
Strandby Værft & Bedding i
70’erne. Nu er han ejer af værftet,
der efter direktørens udsagn be-
skæftiget sig med alt indenfor
branchen og lidt mere til.
-Vi beskæftiger 17 medarbejdere
til dagligt, fortæller Poul Erik Ni-
elsen. Heraf er der otte metalfolk
og 3F-folk, der laver reparatio-
ner, renovering og vedligeholdel-
se af kuttere og sejlskibe. Dertil
kommer ekspertise indenfor ser-
vice af fiskebåde, flådefartøjer,
både moderne og gammeldags
aptering samt motorudskiftning,
skruearbejde, hydraulik og alu-
miniumsarbejder.

Hænderne skal vende rigtigt
-Vi søger den type arbejdskraft,
hvor hænderne vender rigtigt.
Det gør de, når man er faguddan-
net, eller har andre færdigheder,
der gør, at et lille værft kan påta-
ge sig opgaver, hvor der skal ar-
bejdes tæt sammen.
-Det tætte samarbejde på værftet
gælder også samarbejdet mellem
vore medarbejdere og kunderne.
-Det er vores store fordel, at vore
kunder kender navnene på med-
arbejderne, ved hvad de står for
og hvad de kan.
-Derfor er det heller ikke ualmin-
deligt, at vi får et postkort fra en
kunde helt fra New Foundland.

Da krisen kradsede
Det er ingen hemmelighed, at fi-
skeindustrien og følgeindustrier-
ne som værfterne havde trange
kår for nogle år siden.
-Den udvikling er vendt, siger di-
rektøren. -Godt nok har vi mistet

lokale kunder på grund af ophug-
ning af fiskekuttere, men vi har
fået mange nye kunder fra udlan-
det, især svenske kunder, der er
meget glade for at komme her på
værftet.

Til venstre tømrer Simon Pedersen og smed Henning Nielsen. Der
samarbejdes tæt i virksomheden.

Direktør Poul Erik Nielsen driver en virksomhed, hvor man kender
kunderne personligt og derfor får et godt og tillidsfuldt samarbejde.
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edding laver det hele
Nybygning af 
produktionshal
-Det giver os troen på, at der lig-
ger en god fremtid foran os. Der-
for har vi også planlagt en 880
kvadratmeter ny hal til virksom-
heden for et beløb i omegnen af
14 millioner kroner. Det kan i
sidste ende føre til, at vi kan
ansætte flere nye medarbejdere
indenfor metal-området.
-Vi har normalt lidt sæson i
Strandby. I forårs- og sommer-
månederne har vi fuldt booket
op. F.eks. var vi 31 medarbejdere
i sommerperioden. Vinteren er
mere stille, bare ikke i år, hvor vi
har en stor renovering og godt for
det. 
-Ellers prøver vi på at supplere
op med underleverandørarbejde
og vi laver også ting i aluminium
til f.eks. fiskeindustrien.

Godt arbejdsmiljø
Metalmedlem Henning Nielsen
er talsmand for kollegerne.
-Vi har et godt arbejdsmiljø her
på virksomheden. Vi rykker i
flok, når der er behov for det. Så
er faggrænserne væk, for opga-
verne skal klares. Timelønnen er
fornuftig. Vi er ikke lavtlønnede
her i Strandby. Mine kolleger har
været her i mange år, og normalt
mødes vi altid i god tid inden ar-
bejdstid om morgenen for lige at
få en god snak om dagen, der lig-
ger foran.
Henning Nielsen påpeger også,
at kollegerne er veluddannede,
og ikke har svært ved at få kurser,
hvis behovet er der.
Også Henning Nielsen husker de
tider, hvor der var 109 kuttere i
Strandby Havn. Nu er der kun 31.
-Derfor er det så vigtigt med nye
kunder, siger direktør Poul Erik
Nielsen.

Ingen lærlinge
Poul Erik Nielsen er ked af, at de
unge ikke interesserer sig for
smedefaget.
-Vi vil gerne have lærlinge. Vi har
forsøgt alt fra annoncer, jobmes-
ser og henvendelse til skolerne,
men ingen vil.
-Jeg håber, at nybyggeriet får de
unges øjne op for, at der også er
en fremtid her i Strandby. Det er
hvad, vi andre tror på.

Metal på banen
Metal har sponsoreret to fodboldspil, 
som er opstillet på EUC-Nord i Frederikshavn. 

Spillene bliver flittigt brugt i pauserne, som det her kan ses. På billedet
ses elever fra skolen, Metal-formand Jørn Larsen og ungdomsformand
Rune Albertsen.

Poul Erik Nielsen og Henning
Nielsen studerer virksomhedens
nye tilbygning, der forventes
påbegyndt i december måned.

Metal Frederikshavn
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Metal Frederikshavn

Fyraftensmøde om KOL - 
kronisk obstruktiv lungesygdom

Efterårets
medlems-
møde i
Metal
Metal Frederikshavns
efterårsmedlemsmøde
bød på to emner:
Efterlønsordningen og
IP-Pension.

Den 8. oktober 2007
holdt Dansk Metal Fre-
derikshavn fyraf-
tensmøde om KOL,
hvor miljøudvalget hav-
de inviteret sikkerheds-
repræsentanterne.

Fra Sygehus Vendsyssel var over-
læge Carl Nielsen og sygeplejer-
ske Hanne Larsen mødt op.
Overlæge Carl Nielsen holdt et
meget fyldestgørende foredrag
om KOL, og sygeplejerske Hanne
Larsen havde medbragt testud-
styr (spirometer), så alle der var

fremmødt kunne få foretaget en
lungefunktions-undersøgelse. 

Rygerlunger
KOL – tidligere kaldet rygerlun-
ger, er en lungesygdom, hvor bå-
de luftrørene (bronkierne) og sel-

ve lungerne er angrebet. Om-
kring 300.000 danskere har
KOL. 
Sygdommen er kronisk, hvilket
betyder, at man skal leve med
den resten af livet. Man kan
bremse udviklingen i sygdom-
men, men den forsvinder ikke.
De skader, der er opstået på luft-
rør og lungevæv, kan ikke genop-
rettes. Sygdommen viser sig ved
åndenød ved anstrengelse p.g.a.
nedsat lungefunktion. Mange har
samtidig kronisk bronkitis med
hoste og øget slimdannelse i luft-
vejene. Mindst 85% af alle med
KOL har fået det p.g.a. rygning.
Læs mere om KOL på:
www.rygerlunger.dk

Tilmeldingen til mødet var over-
vældende. Man måtte melde
fuldt hus, efter de første 125 hav-
de tilmeldt sig, og de ca. 20 per-
soner der ikke var plads til, vil
blive tilbudt vejledning i afdelin-
gen.
Tommy Christensen Fra A-kas-
sen gennemgik reglerne omkring
efterløn, og hvordan pensionerne

bliver modregnet i efterlønnen.
Efterfølgende var der en rigtig
god debat, og mange relevante
spørgsmål fra forsamlingen.
Elsabeth Bisgaard fra Industri-
ens Pension orienterede om de
pensiondækninger, man som
medlem er dækket af, og ikke
mindst reglerne med hensyn til
begunstigelse.

Fra mødet om rygerlunger

Fuldt hus, 
så 20 måtte gå forgæves, 

men de bliver tilbudt 
vejledning i afdelingen.
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Metal Frederikshavn

Blot få »klik« 
fra jobbet 
Du har nu mulighed for at finde dit nye job på
www.metalfrederikshavn.dk - klik på linket: 
hvor du kan få

■ vist job kategorier 
■ vist ledige job
■ vist ledige lærepladser

eller  vælge

hvor samtlige udbudte Metal-job i Region Nordjylland kan ses.

Herfra kan du også klikke direkte ind og 

eller bruge

Om Jobbank:
er stedet hvor virksomhederne i lokalområdet
selv, eller i samarbejde med Metal, søger deres 
medarbejdere og de ledige job vil med det samme 
være synlige for alle.

Metal-
seniorernes 
efterårs-
program 
2007
Onsdag 14. november
2007 kl. 10.00

Møde i Metalhuset

Nye tillidsvalgte i
Metal

Nyvalgt sikkerheds-
repræsentant hos 
OY Maskin ApS:
Henrik Aaen

Nyvalgt sikkerheds-
repræsentant hos
MAN Diesel A/S:
John Kracht

Nyvalgt sikkerheds-
repræsentant hos
Svend Aage Christi-
ansen, Hellum A/S:
Heine Højlund
Sørensen

Metal ønsker til lykke 
med valgene
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Socialdemokratiet i Frederikshavn

Kongres 2007: Vi vælger velfærd!
Socialdemokraternes
Kongres i Aalborg den
8-9. september, blev
som sidste år, en 
kongres med kampgejst
og entusiasme blandt 
de deltagende. 

En kongres, hvor de fleste var
præget af en stålsat tro på, at
næste valg kan og vil vindes af
Socialdemokraterne, med Helle
ved roret. 
Helles budskab var klart og gik
rent ind: Skattelettelser eller
velfærd? Vi vælger velfærd.
Punktum. Det kunne ikke siges
kortere, og var til at forstå, og ud-
løste straks stående bifald til Hel-
le. 
Helheden kan findes på Helles
blog. Et helt nyt tiltag, som åbne-
de for ganske nylig på internettet.
Bloggen finder du på interneta-
dressen:
hellethorningschmidt.dk

Her har du også mulighed for, at
stille spørgsmål til vores for-
mand, og få dem besvaret ”live”.
Altså direkte tv. 
Har du ikke denne mulighed,
henvises du til vores blad, ”Soci-
aldemokraten”, hvor vores politi-
ske visioner også er blevet be-
handlet af formanden. Ellers er
du også meget velkommen til at
rette henvendelse til din lokalfor-
mand, der så kan være dig be-
hjælpelig med en udskrift, af Hel-
les tale. På Socialdemokraternes
hjemmeside kan du også finde de
40 politiske udspil, der har været
i årets løb, samt de 29 velfærds-
rettigheder, vi gerne ser indført,
for danskerne. Disse kan alle
læses på 
www.socialdemokraterne.dk

Politisk behandling
Ikke mange punkter var til poli-
tisk behandling i år, da det jo var
et lille kongres år. Den ordinære
kongres er berammet til 2008.
Der blev dog taget stilling til op-
stillingsregler og tidsplan for
kandidater til Europaparla-
mentsvalget i 2009, samt stemt
om formandens beretning og den
politiske udtalelse. Endvidere
skulle kongressen tage stilling til
en beslutning om en eventuel ud-
sættelse/aflysning af den ordi-
nære kongres i 2008, såfremt et
folketingsvalg ville indfinde sig
op til, eller kort efter. Så ville
pengene kunne disponeres bedre
i en valgkamp. 
Det var kongressen enig med
partistyrelsen i, da vi jo også skal
være varsom med de efterhånden
få økonomiske midler, vi har. Der
er derfor alene tale om en lang-
sigtet planlægning, når det hand-
ler om, at være bedst gearet til en
kommende valgkamp. 

Mona Sahlin
Kongressen havde en del gæste-
talere, men mest glæde vakte nok
formanden for Socialdemokra-
terne i Sverige, Mona Sahlin,
med sin entre. Dette besøg ”från
hinsidan”, blev en beretning om
nogle af de triste historier ved
krigen i Mellemøsten, hvortil
Mona Sahlin lige havde foretaget
en rejse. Mona fortalte levende
og engageret om den barske vir-
kelighed, som bl.a. de mange
børn dagligt må leve i, og med.
Jeg kan også lige oplyse, at Soci-
aldemokraterne i Sverige, med
Mona Sahlin som formand, har
46 % opbakning i befolkningen.
Det afføder respekt og det
stræber vi også efter, med Helles
hjælp.

En statelig Anker Jørgensen
Tidligere i år fyldte vores forhen-

værende statsminister, Anker
Jørgensen 85 år. I den anledning
havde en række kunstnere valgt
at hylde Anker med en udgivelse
af en cd under titlen: De største,
er de små. En helt passende titel,
når talen falder på Anker. 
Undertegnede havde hjemmefra
medbragt en gave fra Frederiks-
havn Partiforening til Anker Jør-
gensen i anledning af hans 85 års
fødselsdag. Nemlig bogen om
Frederikshavn Partiforenings hi-
storie, der udkom i 2005 i anled-
ning af vores 115 års jubilæum.
På et stille tidspunkt under kon-
gressen, formastede jeg mig til at
liste ned til Anker med gaven. Jeg
præsenterede mig, og gjorde op-
mærksom på, hvad mit ærinde
var. Anker takkede varmt for bo-
gen, og så fremdrog jeg hurtigt
mit eget eksemplar, og spurgte
til, om det også kunne være mu-
ligt, om jeg kunne få en autograf
heri. Hurtigt svarede Anker, at så

Helle Thorning Schmidt frem-
lagde et overbevisende program
for Danmark.
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-Vi skal på en politisk
rejse i ord og toner og
rejselederen er Poul
Nyrup Rasmussen, 
sagde borgmester 
Erik Sørensen 
i sin velkomst.

Og Poul Nyrup Rasmussen, Dan-
marks tidligere statsminister og
nu formand for de europæiske
socialdemokrater, var en god rej-
seleder. Han tog os med på en
sightseeing i sang og ord i det
gamle Danmark med de ulighe-
der, fattigdom og uretfærdighe-
der, der fandtes, og som stadig
findes i det nye Danmark. Selv
om Poul Nyrup Rasmussen var i
Frederikshavn i en helt anden
anledning, så kunne den tidligere
statsminister ikke lade være med
at opfordre tilhørerne til at stem-
me socialdemokratisk ved det fo-
restående folketingsvalg med
henvisning til, at Bjarne Laustsen
er en god repræsentant for Nord-

jylland. Nyrup opfordrede også
til, at parti og fagbevægelse fin-
der hinanden. -Det gør de overalt
i Europa, sagde Nyrup, der påpe-
gede, at to ting bør socialdemo-
kraterne arbejde for:
At bruge EU mere og bruge Euro-
pa som et større demokratisk
rum for at modvirke, at kapital-
fondejerne får frit spil.
Socialdemokratiet må sikre, at de
mennesker, som er svage fysisk
og psykisk får gode vilkår. Andet
kan vi ikke være bekendt i et af
verdens rigeste samfund.
Forståeligt nok modtog store
klapsalver for sit indlæg, og kun-
stitueret formand Helle Pedersen
overrakte på partiets vegne
blomster til Nyup.

Socialdemokratiet Hjemmeside: 
www.socdem.dk/frederikshavn

Konstitueret formand: Helle Pedersen
Overlæge Ottosens Vej 23
9900 Frederikshavn
98 43 37 27
Mob. 30 29 15 38
helleoghans@privat.dk
Kasserer: Grete Næser, telefon 9843 0544.
E-mail: grete@naeser.dk

Socialdemokratiet i Frederikshavn

elfærd!
måtte jeg lige gå mig en tur, mens
han læste bogen, så han kunne
forholde sig til, om den var en au-
tograf værdig! Efter en time var
gået, troppede jeg igen op ved
Ankers plads. Han rakte mig smi-
lende bogen og sagde, at den
kunne vi godt være bekendt. 
Han havde to kommentarer til
den: For det første havde han
kendt Kaj Bundvad, og ham ville
han gerne rose for et godt politisk
håndværk omkring tilblivelsen af
alderspensionsreformen. Der-
næst bad Anker mig, om jeg ville
tage en hilsen med hjem til Fre-
derikshavns tidligere borgme-
ster, Ove Christensen, som han
også lige havde læst om i bogen.
Anker fortalte mig, at han erin-
drede Ove som en meget ung, og
også meget dygtig borgmester, og
spurgte også efter, om Ove havde
det godt. Det kunne jeg bekræfte,
og jeg blev både glad og stolt over
denne hilsen til dig, Ove. Den er
hermed videregivet, med en tak
for det indtryk, du i din gerning,
efterlod hos Anker. 
Da jeg havde takket Anker for au-
tografen, og kom retur til min
plads, var min glæde enormt stor,
og jeg følte mig så rig indeni over
at havde talt med et så ”stort” lil-
le menneske. Mindre blev glæden
ikke, da jeg opdagede, at Anker
faktisk havde skrevet det meste af
en side til mig om Kaj Bundvads
bestræbelser omkring alderspen-
sionsreformen. Manden er 85 år,
men har bare stadig så meget at
give andre mennesker, at det er
helt fantastisk!
I mine øjne, er han stadig en
statsmand, og den bedste stats-
minister Danmark nogensinde
har haft. 

Helle Pedersen, 
konst. formand, 

Socialdemokraterne 
Frederikshavn

Forhenværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) var på be-
søg i partiforeningen i Frederikshavn for at fortælle om sine bøger.
Da arrangementet blev aftalt med Nyrup, vidste man ikke, at det
skulle finde sted midt i valgkampen, men Poul Nyrup Rasmussen be-
nyttede lejligheden til at rose Bjarne Laustsen for sin indsats.

Nyrup
støtter
Bjarne
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LO FrederikshavnLO
LO Hjemmeside: 
www.lo-frederikshavn.dk

Socialrådgiverordning
for alle i Frederiks-
havn Kommune
LOs socialrådgiverordning er et
åbent tilbud for alle borgere i Fre-
derikshavn Kommune. Her kan du
henvende dig, hvis du er i tvivl om
afgørelser på socialkontoret, pen-
sion og lignende spørgsmål. 

Psykologrådgivning
LO Frederikshavn tilbyder alle
borgere i Frederikshavn Kommune
gratis psykologrådgivning.
Rådgivningen finder sted på Psy-
kologisk Center, Danmarksgade 71
1. sal i Frederikshavn på onsdage -
sidst på eftermiddagen.
Der skal aftales tid på forhålnd på
tlf 9841 0606 i tidsrummet kl
09.00 – 12.00.

Socialrådgiver Kirsten Blicher
Christensen træffes mandag-ons-
dag kl. 8.30-13.30 og torsdag kl.
8.30-15.30 på telefon 9842 5543. 
Du bør altid aftale en tid med
Kirsten, før du møder op.

Harald Lunds Gade 15, 

1. sal, Frederikshavn.

Læs hjemmesiden
LO.frederikshavn.dk
hvor der er flere fagpoliti-
ske nyheder og indlæg,
som du måske ikke ellers
hører om samt praktiske
guidninger og oplysninger. 

Harald Lunds Gade 15, 1. sal
9900 Frederikshavn
Telefon 98 42 97 16
Telefax 98 43 29 16
E-mail:
formand@lo-frederikshavn.dk

Anders Fogh Rasmussen
og regeringen er kørt træt
og har de seneste måneder
kun tænkt strategisk på,
hvordan den har kunnet
køre sig i en position, så
der kunne udskrives valg
og samtidigt stå med en
uskyldsren attitude, som
viser: Vi gør det eneste rig-
tige og de andre (den
umulige opposition og
dens sammenrend) er
simpelthen så dumme, at
de ikke forstår en s…

Regeringens jobplan er simpelt-
hen ikke tilstrækkelig til at stoppe
rutsjeturen væk fra økonomiens
første klasse, hvor Danmark i en
lang periode ellers har befundet
sig. Vicedirektør i Danmarks Na-
tionalbank - A. M. Christensen -
tvivler på, at planen vil ændre af-
gørende ved den aktuelle mangel
på arbejdskraft. 

Ikke lutter roser
Nationalbanken m.fl. peger på, at
mange af Regeringens forslag
først vil virke på langt sigt. 
A.M. Christensen advarer rege-
ringen og arbejdsmarkedet i
øvrigt mod at undervurdere de
problemer, der er knyttet til at
hente arbejdskraft fra udlandet. 

Målet er mere velfærd
I Danmark har vi jo ikke de bed-
ste erfaringer med at integrere
udenlandsk arbejdskraft.  – Vi er
langt fra gode nok.  Og det giver jo
sig selv med det politiske flertal,
vi lige nu har. Regeringen er af-
hængig af Dansk Folkeparti, som
højt råbende forlanger, at den
fremmede arbejdskraft skal smi-
des ud i det øjeblik, de er færdig
med det arbejde, som de er ”hen-
tet ind” til.
Logisk er det (for de fleste), at

man ikke kan gøre nogen til gode
samfundsborgere i Danmark, når
de skal udvises.
Nationalbankens vicedirektør
påpeger, at hele formålet med at
få flere i arbejde er øget velfærd.
Men det kræver, at den udenland-
ske arbejdskraft integreres i det
danske samfund og bidrager med
en indkomst, der er mindst som
gennemsnittet i Danmark.
Altså også en løftet finger til de,
som misbruger den importerede
arbejdskraft til at udføre arbejde
under ringe arbejds- og lønmæs-
sige forhold. Tingene skal kort
sagt være i orden for alle på det
danske arbejdsmarked for at fast-
holde det danske velfærd.

Brug for økonomisk
kursændring
Som den økonomiske politik er li-
ge nu, ser A. M. Christensen en ri-
siko for overophedning af økono-
mien, og allerede nu øjner han
tegn på en begyndende inflation. 
Arbejdernes Erhvervsråd (AER)
har for nylig udsendt en ny kon-
junkturvurdering, hvor regerin-
gen også advares mod overop-
hedning på grund af ufinansiere-
de skattelettelser. 
Rådet anbefaler således regerin-
gen at føre en finanspolitik, der er
i balance.

Ny adresse
Fra 1. januar 2008 har LO
Frederikshavn ny adresse.
Al henvendelse til LO Frede-
rikshavn skal ske til:

LO Frederikshavn
Danmarksgade 71,  
1. sal  t.v., 
9900 Frederikshavn

Socialrådgiverordningen
finder sted på samme
adresse fra 1. januar 2008.

Det er ikke kun os, der siger det
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FAGET Valg EKSTRA

Nord-
jydernes

mand 

Jeg har været nordjydernes 
kandidat til Folketinget og medlem i
snart 12 år, og jeg stiller op til
det kommende valg 
for Socialdemokraterne. 

Jeg er uddannet maskinarbejder og én af de få
egentlige arbejdere i Folketinget. Jeg er gift og har
to børn, en pige og en dreng, er morfar til tre børne-
børn og i skrivende stund går jeg og venter på at bli-
ve farfar.

I Folketinget er jeg medlem af blandt andet uddan-
nelses- og arbejdsmarkedsudvalgene. Jeg er kendt
for at tale Nordjyllands sag og tage mange enkeltsa-
ger op i Folketinget på baggrund af utallige henven-
delser fra borgere, som er kommet i klemme i syste-
met eller er stærkt utilfredse med den borgerlige re-
gerings politik.

Jeg vil arbejde for bedre uddannelsesmuligheder til
de unge samt sikre, at de lidt ældre, som ikke fik en
uddannelse, kan få en uddannelse til voksenløn. Jeg
tænker her ikke mindst på, at vi mangler social- og
sundhedshjælpere, og det er helt urimeligt at voks-
ne skal klare en sådan uddannelse på elevløn. 

Jeg stod i spidsen for at arrangere et møde på Fre-
derikshavn Gymnasium om klimapolitikken med
Svend Auken som indleder. Her satte vi fokus på,
hvor vigtigt det er at satse på vedvarende energi og
gøre vores by til en energi- og miljørigtig by. 

Valgets hovedtema er, at vi ikke vil finde os i den
voksende ulighed. At der er alt for mange i restgrup-
pen, der er truet af udstødelse og som bliver holdt
ude af samfundet. Og at Anders Fogh ikke kan fi-
nansiere en ordentlig velfærd, fordi han har givet de
rigeste i dette land skattelettelser for ti milliarder
kr. Socialdemokraterne vil have en retfærdig og fair
udlændingepolitik baseret på et humant menneske-
syn, og hvis blokpolitikken skal væk, skal Socialde-
mokraterne styrkes – ellers får vi blokpolitik igen.

Vi siger åbent, at man ikke kan få både bedre fælles
velfærd og lavere skatter for alle. Socialdemokrater-
ne har derfor fremlagt 29 velfærdsrettigheder, som
du kan læse mere om på www.bjarne-laustsen.dk
Vi vælger derfor velfærd frem for skattelettelser.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen

Socialdemokraterne

Læs, hvad nordjyderne mener om Bjarne de næste sider 
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FAGET Valg EKSTRA

Joan Pedersen,
FOA-fællestillidsre-
præsentant i ældre-
plejen i Frederiks-
havn Kommune

John Olesen, Metal-
fællestillidsrepræs-
entant på MAN
B&W Diesel, 
Frederikshavn

Svend Jensen, seni-
orklubformand i
Dansk Metal 
Frederikshavn

Under den borgerlige
regering har de offent-
ligt ansatte ikke fået

flere hænder og mere i løn.
Det kan godt være, at der er
ført flere midler til det offent-
lige område, men pengene er
gået til administration i ste-
det for pleje og omsorg, som
det ellers var meningen.
I den offentlige sektor har vi
kanongode medarbejdere,
men de skal løbe alt for
stærkt. Der er ikke tid til om-
sorg. Derfor skal der mere tid
til medarbejderne, så de kan
få mere tid til de ældre og de
syge.
Jeg tror på Socialdemokra-
terne, når de siger mere
velfærd. Det er mit parti.

Det er et vigtig valg, for vi
trænger til et systemskifte. Vi

har ikke brug for skat-
telettelser, som den
borgerlige regering og

Dansk Folkeparti  ønsker.
Det er langt bedre at bruge
pengene på de udsultede
kommuner, så vi kan få reno-
veret vore nedslidte skoler og
til at belønne nedslidte of-
fentligt ansatte.
Det kan Bjarne Laustsen gøre
helt anderledes. Bjarne er en
utrolig god mand for Nordjyl-
land. Derfor kan jeg med god
samvittighed anbefale Bjarne
Laustsen som vores talerør
på Christiansborg.

Jeg kan ikke forstå, at
VK og Dansk Folke-
parti vil køre det gode,

solidariske samfund ned, som
vi har skabt. Ikke mindst de,
som sidder rundt om på ple-
jehjemmene. 
Hvorfor skal de velstillede
have skattelettelser, mens æl-
dre må vente på hospitals-
gangene? 
Hvorfor kan et af verdens ri-
geste samfund ikke behandle
sine flygtninge ordentligt?
Der er ingen, der flygter til
Danmark for sjov skyld.
Personligt kan jeg anbefale at
stemme på Bjarne Laustsen.
Ingen sag er for lille til Bjar-
ne. Det har han bevist gang
på gang.
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Ingrid Hansen,
næstformand i
Seniorklubben i
FOA Frederiks-
havn

Grethe Pedersen,
formand for Efter-
løns- og pensioni-
stklubben i 3F Nor-
døst Vendsyssel

Jytte Toft, 3F-til-
lidsrepræsentant
for rengøringsassi-
stenterne på Syge-
hus Vendsyssel

Venstre, konservative
og Dansk Folkeparti
har ikke gjort noget

godt for os almindelige men-
nesker. Anders Fogh holder
jo ikke, hvad han lover.
Derimod ved jeg, at Bjarne
Laustsen holder, hvad han lo-
ver. Bjarne er et absolut plus
for Nordjylland. Derfor skal
vi støtte ham, så vi kan få en
stærk stemme på Christians-
borg.
Bjarne har skaffet og fast-
holdt mange arbejdspladser i
det nordjyske, og to timer ef-
ter, at valget var udskrevet,
stillede han op til valgmøde.
Det var flot. Skattelettelserne
har vi ikke brug for. Hellere
bedre service til de ældre.

Fogh har ikke givet os
bedre velfærd. Det kan
godt være, at han er

blevet hjulpet af den gode be-
skæftigelse, men har i aller-
højeste grad forsømt arbejds-
miljøet. Der skal være or-
dentlige arbejdsforhold både
i den private og den offentlige
sektor. Der skal være tid til
de gamle og børnene, og for-
bedringer på området skal ik-
ke drukne i kontrol af de an-
satte, som Fogh har været en
mester i.
Jeg tror på Bjarne Laustsen
som Socialdemokraternes re-
præsentant i Nordjylland.
Han har været oppe på mær-
kerne for at bevare vores ar-
bejdspladser.

Hvorfor skal vi have
skattelettelser? Det
var da langt bedre at

bruge pengene til vores gam-
le. Give børnene en bedre
pasning og få renoveret vores
nedslidte folkeskoler.
De offentligt ansatte skal ha-
ve mere i løn og flere hænder,
så de kan komme lettere
igennem en presset hverdag.
Som rengøringsassistent har
jeg en grundløn på 17.306 kr.
om måneden. Det skal der la-
ves om på, og så skal vi have
mere varieret arbejde.
Jeg tror, at Bjarne Laustsen
vil kæmpe for vores sag. Der-
for anbefaler jeg at stemme
på Bjarne til folketingsvalget.
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❐ Ja tak, giv mig et gratis og uforpligtende
ØkonomiEftersyn. Ring til AL for at af-
tale tid. (Jeg er klar over, at det kan give
ekstra luft i budgettet).

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

Telefon: Bedst kl.

Dato:

Underskrift

Danmarksgade 67

+++ 0027 +++

9900 Frederikshavn

Danmarksgade 67, 9900 Frederikshavn

Tlf. 38 48 30 49

E-mail: 5349@al-bank.dk

www.al-bank.dk


